
 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde 
Torsdag den 17-03-2011. 

 
Mødt: 
Formand Jørgen Andersen. 
Kasserer  Karsten L. Karlsson. 
Bestyrelsesmedlem  Finn Bauer. 
Bestyrelsesmedlem  Mirjam Bauer. 
Bestyrelsesmedlem  Claus Skriver. 
1. suppleant Birgit Hansen. 
2. suppleant Jens Erik Lund. 
Klubbestyrer  Valde Madsen. 
 
 
1. Konstituering: 

Claus Skriver: næst formand 
Mirjam Bauer: sekretær 
Finn Bauer: vedligeholdelse – ko-revlerne 
Birgit Hansen 1 suppleant 
Jens Erik Lund 2 suppleant. 

 
2. Fastlæggelse af dagsordenen fremad rettet. 

1. Godkendelse af referat. 
2. Nyt fra formanden 
3. Økonomi 
4. Aktivitetskalender 
5. Info fra diverse udvalg 
6. Evt. 

 
Man kan skriftlig anmode om at få et punkt på dagsordenen 14 dage før.  

 
3. Økonomi. 

Kasser har givet tilsagn om vores økonomi, som ser fornuftig ud. 
Karsten anmoder om at når man indlevere en bon som udlæg, at man 
skriver navn og hvad formål der er købt ind til. 

 



 
 
 
4. Referat fra forskellige udvalg. 

a. JFK Odsherred møde 
Bestyrelsen tog til JKF møde i Dragsholm Jagtforening, formålet var at få 
udpeget en repræsentant til posten som suppleant til Kreds 7’s 
hovedbestyrelsesmedlem Kirsten Skovsby.  Valget faldt på Kasserer 
Karsten L. Karlsson fra Odden Jagtforening. 
 

b. JKF Odsherred arbejdsmøde. 
Jens Erik Lund og Karsten L. Karlsson, var udpeget til at deltage i JKF 
Odsherred Arbejdsmøde som videns resurse for Natura 2000 område 
154 Sejerø Bugten. På mødet blev de vigtigste Natura 2000 planerne for 
Odsherred kommune gennemgået. Heri ligger område 154 Sejerø 
Bugten som et prioritet 1 område, altså et område med megen 
opmærksomhed. 
 

c. Kreds 7 årsmøde. 
Erik (Valde) Madsen og Kasserer Karsten L. Karlsson var delegeret til 
Krede 7 årsmøde, Karsten i forbindelse med at han skulle stile op til 
posten som suppleant til Kreds 7’s hovedbestyrelsesmedlem Kirsten 
Skovsby. Da Odden Jagtforening er beriget med en plads for hvert 
50ende medlem, var der to medlemmer der skulle deltage, dermed 
havde Valde også takket ja til at tage med på turen. 
Karsten fik 27 stemmer, nøjagtigt det samme som en af de andre 5 
opstillede modtog og det var de to med de færreste stemmer og der blev 
altså ingen post til Karsten. 
Referat fra Kreds 7 årsmøde kan læses på DJ’s hjemmeside. 
 

d. Møde med Kreds 7 formand angående ”Natur 2000” 
Da JKF Odsherred strækker sig næsten helt til Hundeste, eller i hvert til 
fald til vandet mellem Hundested og Rørvig, ligger Natura 2000 området 
153 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig i JKF Odsherreds regi.  
I den anledning havde Kassereren Karsten snakket med formanden for 
Hundested – Frederiksværk strandjagtforening Leif Helstrup og aftalt et 
møde for at få afgrænset arbejdsopgaverne angående område 153. Leif 
Helstrup er rigtig godt vidende om området og overtog arbejdet med 
dette område. 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Planforslag/126_246/153_Hundested.htm


 
 

 
5. Forårsfesten. 

Bliver den 7 Maj i Gnibenhus. 
Invitation vil blive uarbejdet og sendt på hjemmesiden og sendt ud til de 
der ikke har mail med post Danmark. 
Menu: Buffet. Valde, Lund og Per vil stå for dette. 
Kuvertpris 200 kr. 
Tilmeldingsfrist 10 dage før. 
Da vi ikke kan være i huset alle sammen så vi: 

a. Finn og Claus vil vurdere hurtigt om der kan nås at bygge et telt op 
foran huset. 

b. At Karsten låner et telt der skal sættes op ved siden af huset 
c. At vi kan låne kantinen på skydeskolen. 

Vi vil arbejde på at få levende musik til festen, til billige penge.  
Vi vil Spørge Dennis om han evt. kun løfte denne opgave for os. 

 
6. En to do liste. 

Karsten ønsker at vi får lavet En To do liste, så vi løbende har hånd I hanke 
med forbedringer på Gnibenhus og hvem der så er torveholder på dette. 

 
7. Jagt journal. 

Karsten ønsker at der bliver nedsat et udvalg der udformer hvordan Odden 
jagt- forenings jagt journal skal se ud. Det er besluttet at sådan en skal 
oprettes og bogføres fra næste jagtsæson, fra fællesjagterne. 

 
8. Ko-revlerne. 

Det har været en god sæson med rimelig god fremmøde. 
Jagt journalen er ajourført og sendt til Thomas Winther i kommunen. 

 
9. Udvalg. 

Karsten har et ønske om at der er nogen der er torveholder på forskellige 
jagtrelateret begivenheder i nærområdet. Det kan være riffelskydning, 
lerdueskydning, hundetræning m.m. 

 
10. Jagtarealer. 

Der er medlemmer der gerne vi hjælpe os med at få flere jagtarealer til 
fællesjagten. 
De skal bare have vores jagtdatoer. 



 
 
 
11. Evt. 
Der tales om at invitere Jack Gaarde på jagt, eks. til elendigheden få at få 
lavet stier på elendigheden til billige penge. 
 
Jens Erik Lund ønsker oplysning om hvor mange af vores medlemmer er 
medlem af DJF. 
 
Der skal aftales mødevirksomhed på næste møde.  
Næste møder er planlagt til 14. april og 28. april. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


